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Informační středisko LČR Křivoklát – Čtvrtek 24. dubna 2008 

OKRESNÍ KOLO SOUT ĚŽE  

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST 
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MLADŠÍ 15 11,5 8 13 10 9 8 13 14,5 10 112 2. 

STARŠÍ - I 12 11 11 14 11 10 13 13 13,5 11 119,5 3. 

STARŠÍ - II 9,5 10,5 9,5 11 6 11 11 11,5 14 13,5 107,5 8. 

 
Ve školním roce 2007/08 je to již 

36. ročník této přírodovědně - ekologické 
soutěže. Jde o největší soutěžní počin 
kolektivů dětí a mládeže z České republiky, 
které prokazují znalost živé a neživé 
přírody a vztahů v ní panujících. 

Výsledková tabulka sice ukazuje 
konečné umístění tří našich družstev a 
disciplíny, ve kterých se soutěžilo, neříká 
však nic o soutěžících samotných. Kdo 
tedy reprezentoval naši školu? 

 

♣ KATEGORIE MLADŠÍ - (7 družstev - 2. místo):  
Michal Tatzauer (6. tř.), Aneta Černohorská (6. tř.), 
Veronika Dolejšová (6. tř.), Marie Zikulová (6. tř.), Tomáš 
Vyleta (4. tř.) a Tereza Bekárková (4. tř.). 

♣ KATEGORIE STARŠÍ - I - (14 družstev - 3. místo):  

Ondřej Uher (9.A), Nela Bekárková (9.A), Monika 
Procházková (9.A), Denisa Slabá (9.B), Pavlína 
Tomašovská (9.B) a Alena Korbelová (7. tř.). 

♣ KATEGORIE STARŠÍ - II - (8. místo): 
Jaroslav Červenka (8.B), David Chvojka (8.B), Veronika 
Michálková (8.B), Kateřina Mutínská (8.B), Petronela 
Weberová (8.B) a Anna Richtrová (7. tř.). 
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Na tomto stanovišti byli žáci seznámeni se zásadami oživování (nepřímá srdeční 
masáž, umělé dýchání) a stabilizovanou polohou, tzv. europolohou. Veškeré jmenované 
činnosti si žáci měli možnost samostatně vyzkoušet. Na závěr vyplnili pracovní listy, které 
jim mohou nadále sloužit jako praktický souhrn základních informací při poskytování první 
pomoci. 
 

P 
 
 

Ve středu 30.4.2008 proběhl na naší škole 1. Čarodějnický den. Vyučování na nižším 
stupni nahradil rej, při kterém většina dětí oblékla kostým čarodějnic, čarodějů a kouzelníků... 

 
Ráno se všichni žáci prvního 

stupně shromáždili v tělocvičně, kde 
po zahájení proběhla promenáda 
kostýmů. Poté se děti rozešly do 
svých tříd, aby se dozvěděly něco o 
čarodějnické historii a také se pustily 
do práce. Ty nejmladší (1., 2., 3. 
třída) vytvářely papírové čarodějnice 
letící na koštěti a děti z ročníků 
vyšších (4., 5. třída) měly za úkol 
výrobu kouzelnických brýlí a 
tiskátek z brambor, kterými ozdobily 
čarodějnický plášť. Po dokončení 

výrobků se malé čarodějnice a kouzelníci přemístili na nádvoří školy. Na čtyřech stanovištích 
zde byly pro ně připraveny zajímavé atrakce, u kterých pomáhali žáci 9. ročníku. Všichni měli 
možnost vyzkoušet si čarodějnický tělocvik, odlévání amuletů ze sádry, výrobu kouzelnické 
hůlky a přípravu lektvarů podle receptů. Na závěr se konalo opékání buřtů společně s 
upálením čarodějnice, kterou vyrobili žáci pátého ročníku. 

    Napsaly: Simona Mrázová a Miroslava Peterová 
 

 
 
 
 

V pondělí 5. května se žáci II. stupně naší školy 
zúčastnili projektového dne zaměřeného na zdravý životní 
styl. Program zahrnoval několik v současnosti velmi 
aktuálních témat: zdravovědu, prevenci patologických jevů 
týkajících se problémového chování, prevenci zneužívání 
návykových látek, osobní bezpečí a právní povědomí. 
  

V průběhu šesti vyučovacích hodin absolvovali žáci 
všechna výše uvedená témata. Při aplikaci programu nebyly 
předávány pouze strohé informace. Celý program rovněž 
zahrnoval mnoho interaktivních činností. Byla využita 
počítačová učebna i interaktivní tabule. Žáci pracovali 
samostatně i ve skupinách. K dispozici měli dostatek 
informačních a propagačních materiálů. 
  
ZDRAVOV ĚDA 
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PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ –  
ŠIKANA  
 
 Interaktivní besedu na téma Šikana 
zajistilo K-centrum Chomutov. Tato 
organizace má nejen bohatou zkušenost s 
prevencí patologických jevů, ale i na 
základě dlouholeté praxe dobře propra-
cované programy pro práci s dětmi. 
 
PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK  
 

 Program týkající se zneužívání návykových látek byl rozdělen podle věku žáků na dvě 
dílčí témata. 6. a 7. ročník se věnoval legálním návykovým látkám, kdežto 8. a 9. ročník řešil 
problematiku nelegálních návykových látek. Žáci pracovali v návaznosti na krátký film, který 
se této problematice věnoval. Byl zpracován jako dokument s komentářem odborníků, ale i s 
autentickými rozhovory lidí, kteří měli ve svém životě se zneužíváním návykových látek 
osobní zkušenost. Žáci se na základě skupinové 
práce seznámili s odbornými výrazy, statistikami 
posledních let  a s praktickými informacemi 
zmiňovaného tématu. 
 
OSOBNÍ BEZPEČÍ  
 
            Vzhledem ke skutečnosti, že pro dospívající 
jedince není jednoduché se v soudobé společnosti 
dobře orientovat, byla do Dne zdravého životního 
stylu zařazena i problematika osobního bezpečí. 
Forma komiksu nabídla zajímavou alternativu k 
množství obvyklých informačních materiálů 
věnovaných prevenci bezpečného chování. Práce 
na počítači, která umožnila žákům volit 
individuální tempo činnosti, byla při zpracování 
zadaného úkolu nesporně výhodou. Společná 
diskuze na téma Znásilnění zmínila všechny 
možné formy rizikového chování. 
 
PRÁVNÍ POVĚDOMÍ  
 
 Činnosti věnující se problematice 
trestního práva seznámily žáky se základními 
termíny justice, jakými jsou například trestný čin, přestupek, alternativní trest apod. Cílem 
skupinové práce bylo přimět žáky k tomu, aby si uvědomili základní hodnoty společnosti a 
seznámili se s funkcí práva.  
 
 Doufám, že tento projektový den byl pro naše žáky přínosem a že získané poznatky 
budou moci využít i v praktickém životě. Velký dík patří všem kolegům, kteří se na úspešné 
realizaci projektu podíleli.                                                      Lenka Valešová, metodik prevence 
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Po hezkém, prodlouženém víkendu čekala na 

žáky druhého stupně naší školy příjemná změna – 
místo obvyklé pondělní výuky podle rozvrhu se 
uskutečnil projekt zaměřený na první pomoc a 
prevenci nejzávažnějších společenských jevů, 
kupříkladu zneužívání drog, šikanování či dokonce 
znásilnění. Program byl tematicky rozčleněn do 
následujících pěti okruhů (viz tabulka). 

 

PRVNÍ POMOC Učebna přírodopisu Pí uč Knappová, p. uč. Knapp Obr. 1 
ŘEKNI DROGÁM „NE!“  Interaktivní tabule Pí uč. Šiková, pí uč. Hrůzová Obr. 2 
PRÁVO Učebna Nj / Vv Pí uč. Valešová Obr. 3 
ZNÁSILN ĚNÍ Počítačová učebna Pí uč. Konířová Obr. 4 
ŠIKANA Učebna hudební výchovy Pracovnice K-centra  Obr. 5 

 
� Na stanovišti první pomoci jsme se 

soustředili zejména na nepřímou 
masáž srdce a dýchání z úst do úst. 

� Varovný film o drogách a těžkém 
osudu lidí, kteří drogy brali, jsme 
zhlédli a zhodnotili prostřednictvím 
interaktivní tabule.  

� V oblasti práva nás paní učitelka 
Valešová učila rozlišovat přestupky 
od trestných činů. 

� V počítačové učebně jsme na monitorech 
počítačů sledovali komiksový příběh 
dívky Jany, kterou opila a poté 
znásilnila skupina kluků. Následoval rozbor události i úvahy o tom, zda bylo možné 
znásilnění důvěřivé dívky zabránit. 

� Pozoruhodnou besedu o šikaně vedly dvě mladé pracovnice chomutovského K-centra, 
které se představily jako Vendula a Eva. Prvně jmenovaná dokonce přiznala, že byla v 6. 
třídě sama šikanována, a to jen kvůli kudrnatým vlasům! 

 
Program projektového dne byl velmi zajímavý a především poučný. Každý si z něho 

odnesl spoustu užitečných informací.                                          Napsala Monika Procházková, IX.A 
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V Y C H Á Z K A S A N A R H C O G K 
M Č Č A K Y T A Z P Z Ě L E K N O O 
Ě A T Ě V R B R I L I A N T S M G P 
T V S Z K O U B H Ř S O Ř A I A A A 
Š O O T T B O I Á A K E J S D K D L 
I L N Á I S S L T V Z D A A I E E O 
Z I Ž A O T H E D A K Ř Í Š V T P V 
E S O Á O U L Í N Á T Í V S A Á B A 
L E M R R E O K R E S C A D D Č R Č 
A Z I T N T A V O H C S Ú Á L O É K 
N E P Ř E D S E D N I C T V O P T Y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK  
Z ČÍSLA 15/2007-2008 
 
1.- KLÍ Č OD SCHRÁNKY:  
      Dopis s klíčem od podnikové 
schránky samozřejmě opět skončil  
v podnikové schránce, která tak 
nadále nešla otevřít. 
 
2.- DOPLŇOVAČKA:  
      Hříšní lidé Města pražského. 
 
3.- OBRÁZKOVÁ 
DOPLŇOVAČKA:  
      Oslo. 

Paní Stromerová byla nalezena mrtvá ve své ložnici 
krátce po půlnoci. V místnosti byl cítit lehký zápach po 
hořkých mandlích. 
„Cyankáli,“ řekl seržant Fitt inspektoru Wernerovi.  
V pokojíku, sousedícím s ložnicí, spatřil inspektor psací 
stroj, v němž byl založen papír s tímto textem: Drahý 
Patriku, přestala jsem věřit, že se někdy vyléčím 
z těžkých depresí, které mě neustále sužují. Prostě 
už nemohu dál. Cítím, jak jed začíná působit. Žij 
blaze!“ 
Bylo zřejmé, že dopis je adresován manželovi. Pan 
Patrik Stromer vypověděl: „Vrátil jsem se v noci 
z přátelské schůzky a zašel do ložnice. Jakmile jsem 
rozsvítil, zjistil jsem, že manželka leží na posteli 
oblečená a bez známek života. Již delší dobu si 
stěžovala na silné nervové deprese…“ 
„Ale sebevraždu nespáchala, někdo ji otrávil,“ prohlásil 
inspektor Werner.  
Jak na to přišel? 
 Tajenkou následující osmisměrky je jeden 

z našich nejhojnějších ptáků. Živí se semeny 
a hmyzem. Létá ve vlnovkách a často se 
zdržuje na zemi. Obývá lesy a zahrady i 
vysoko v horách. Hnízdo si staví v korunách 
stromů. Na podzim se vyskytuje ve velkých 
hejnech na polích. Samice je zbarvena méně 
nápadně než samec.  

Tajenku tvoří zbylá písmena po vyškrtání těchto slov:  BRILIANT, 
BURZA, DATEL, DISK, DIVADLO, HISTORIE, HLASATEL, 
KOMISAŘ, KONEC, KRÁVA, LIBRA, MASTIT, MOŽNOST, 
NALEZIŠTĚ, OCHRANA, OKRES, OPALOVAČKY, OPTY, 
PEDAGOG, POČÁTEK, PŘEDSEDNICTVO, ŘEZANKA, 
SABOTÁŽ, SÁDLO, SAJDKÁR, SASI, SBORY, STRÁŽ, 
SVÍTÁNÍ, ŠÍŘKA, TÉR, TRUHLÁŘ, ÚSCHOVNA, VĚTA, 
VYCHÁZKA, ZATYKA Č, ZESILOVAČ, ZISK, ZLOZVYK. 
 

SOUTĚŽNÍ 
KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  
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Čtenářská soutěž - ukázka č. 6 

Poznejte autora a název knížky podle následujících řádků: 
 
  Tedy jak víte, ta kočka se jmenovala Jůra, ale 
princezna jí říkala všelijak: macek a macourek, číča, 
čičinka a čičánek, lízinka, mica, micinka, mourek, 
kočičák a kočenka, a z toho už vidíte, že ji měla tuze 
ráda. Sotva ráno otevřela oči, našla macka na peřině: 
Jůra si tam, lenoch, hověla a předla, aby se zdálo, že 
něco dělá. Obě se pak umyly současně, kočka ovšem o 
mnoho důkladněji, třebaže jen tlapkou a jazykem; zato 
zůstala dávno ještě čistá, když už se princezna umazala 
tak pořádně a všestranně, jak to jen děti dovedou. 
  Ale přitom byla Jůra kočka jako každá jiná: 
jenomže ráda seděla a dřímala na královském trůně, což se jiným kočkám obyčejně nestává. 
Snad si přitom vzpomínala, že její vzdálený strýček, lev, je králem všech zvířat. Nebo to jen 
tak vypadalo, jako by vzpomínala; stačilo, aby nějaká myš vystrčila z díry hlavu – jedním 
skokem ji Jůra měla a šla ji pyšně položit k nohám trůnu, ať to bylo před sebevětším a 
slavnějším shromážděním. 
  Jednou měl král porovnat při dvou velmožných pánů. Oba stáli před stupni trůnu a 
hádali se náramně, kdo z nich je v právu. Když byli v nejlepším, přišla Jůra, položila na zem 
chycenou myš a čekala s hrdostí, že bude pochválena. První pán si jí ani nevšiml, zato druhý 
se rychle shýbl a Jůru pohladil. Aha, řekl si král hnedle, tohle je člověk spravedlivý, protože 
má uznání ke každé zásluze. A vida, ukázalo se, že měl pravdu. 
  (...) Když už si povídáme o tom, co všechno kočka dovede, musíme vypravovat ještě 
něco. Princezna kdysi cosi slyšela o tom, že když číča padá z výšky, spadne vždycky na nohy 
a nic si při tom neudělá. I sebrala jednou Jůru, vylezla s ní okýnkem na půdu, a aby to taky 
zkusila, pustila milou Jůru okýnkem dolů z náramné výšky. Honem pak vykoukla, spadla-li 
její micka opravdu na nohy; ale Jůra nespadla na nohy, protože spadla na hlavu jednomu 
pánovi, který šel zrovna dole po ulici. Snad mu Jůra v tom pádu nějak zaťala drápky do hlavy, 
nebo co se mu na tom jinak nelíbilo – zkrátka nenechal si kočku sedět na hlavě, jak snad si 
princezna myslila, že by to měl udělat, nýbrž sundal ji, vstrčil ji pod kabát a rychlým krokem 
zmizel. 
 
Odpověď na ukázku č.5  zněla: Josef Lada – Bubáci a hastrmani. Správné řešení 
našli Jirka Chalupa a Filip Rampas. 
 
Připomínám: Odpověď (buď vyplněný a vystřižený kupón, nebo odpověď na kousku 
papíru, ale se všemi požadovanými údaji) můžete paní učitelce Konířové nebo panu 
učiteli Modrému nosit do té doby, než v Jeseníčku zveřejníme správnou odpověď.  
 

Jméno soutěžícího 
 
 

Třída Ukázka č. 

Autor 
 
 

Název knížky 
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VI. DÍL  
 
13.3.-20.3 LÍPA Zasněná a trpělivá 14.9.-22.9 

 

Lípa je krásný strom, typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho 
znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává 
věčný boj, a sice rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Lípa je 
však silná a dokáže se dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Vždy 
fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí. Ostatní společnost Lípy 
vyhledávají, neboť umí vytvořit přátelskou atmosféru. V lásce ovšem bývá 
nešťastná.  
 

21.3. DUB Silný a energický 

 

Dub je statný a odolný strom, který svou vitalitou určuje sílu člověka 
narozeného v den jarní rovnodennosti - v den, kdy se uvolňuje obrovská 
přírodní energie. V nouzi pomáhá druhým a neohroženě vystupuje na 
obranu slabších. Celý svůj život sice hledá jistotu a stálost, paradoxně se 
však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, 
vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé. Bývá stejně 
zdravý, jako je zdravé a pevné dřevo dubu. 

 

23.9. 
OLŠE 
(OLIVA) 

Diskrétní a vyrovnaná 

 

Olše je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a pevného zdraví. Má snad 
nejvyrovnanější povahu ze všech znamení. Jedná uvážlivě a vyznačuje se 
velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Olše je rozeným optimistou a její 
životní heslo zní: „S úsměvem jde všechno lépe.“ Bývá vzdělaná, a snad i 
proto se ráda pohybuje ve společnosti moudrých lidí. Sama na sebe však 
příliš neupozorňuje, je totiž poměrně nesmělá. Občas dokonce cítí potřebu 
stáhnout se do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě i okolním světě. Má 
vrozený cit pro spravedlnost a je jí cizí každá forma násilí.  

 
22.3.-31.3. 

LÍSKA Laskavá a uvážlivá 
24.9.-2.10. 

 

Líska je nenáročný keř, zrovna jako lidé zrození ve dnech časného jara a 
podzimu. Je nenápadná, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty či 
plamennými projevy. Přesto má na ostatní velký vliv. Její intuice, 
vyrovnanost a inteligence jí napovídá, kdy táhnout do boje a kdy raději 
ustoupit. Pokud jí něco nevychází tak, jak si představovala, takticky počká 
na vhodnější příležitost. Dosáhne-li vysokého postavení, nikdy ho 
nezneužije ve svůj prospěch. Lísky jen pomalu stárnou a dobře 
překonávají hluboké rány osudu.  
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1.4.-10.4. JEŘÁB Přívětivý a zatvrzelý 3.10.-11.10 
 

Jeřáb roste v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i 
v drsnějších oblastech. Tiše a samozřejmě plodí v podmínkách, kde jiné 
stromy hynou. Také lidé zrození v tomto znamení se dokáží účinně 
postavit proti nástrahám osudu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a 
s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Moc dobře vědí, 
že každá mince má svůj líc i rub. Jsou skromní, obětaví, manuálně zruční 
a projevují umělecké nadání. Motivací je uznání a pochvala, i když se při 
ní rdí stejně jako plody jeřábu. 

 
11.4.-20.4. JAVOR Pevný a uzavřený 12.10.-21.10. 

 

Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají 
představu hudby a poezie. Rovněž lidé narození v jeho znamení jsou 
citliví a originální. V davu je zaručeně nepřehlédnete. Jsou inteligentní, 
vzdělaní, obdaření vynikající pamětí. Svou nesmělost a zdrženlivost 
skrývají za siláckými slovy a rozmáchlými gesty. Protože jsou citově 
zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či 
patetického. Za tvrdou maskou však najdete chápavou poetickou duši.  
V lásce jsou to lidé složití. Jakmile ale pochopíte složitou a rozporuplnou 

povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se hned tak nezapomíná. 
  
21.4.-30.4. OŘEŠÁK Vytrvalý a žárlivý 22.10.-31.10. 

 

Ořešák je statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný 
je i člověk zrozený v tomto znamení. Má osobitý půvab a šarm, je 
sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. K ostatním je nedůvěřivý. 
S lidmi sice jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle dokáže uskutečňovat 
i tvrdým způsobem. Pravý Ořech je plný rozporů – na jedné straně se jeví 
jako neoblomný partner, na druhé straně zahlédnete v jeho očích obavy, 
že by mohl zůstat sám. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě. 

Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci ovšem je, že nenechává 
odpočinout ani druhé. Obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a jsou inteligentnější než on 
sám. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci.           KONEC SERIÁLU 
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Jesenicko – zeměpisné údaje 
 

Jesenice leží 20 km západně od Rakovníka v Rakovnické pahorkatině, v průměrné 
nadmořské výšce 459 m. Žije v ní přibližně 1500 obyvatel (k 31.12.2007 měla Jesenice, 
včetně spádových obcí, 1631 obyvatel). 

Jesenicko je převážně zalesněné. Členitá pahorkatina Jesenicka nabývá místy až 
plošně vrchovinný ráz. Nejvyšší body přesahují nadmořskou výšku 600 metrů (Plavečský a 
Lhotský vrch). Na západě se pak zvedá zalesněná okrajová hrana Rabštejnské pahorkatiny. 
 

Klima 
 
       Jesenicko leží ve srážkovém stínu Krušných hor, takže průměrné množství srážek, 
které zde do roka spadnou, je podstatně nižší než celostátní průměr odpovídající nadmořské 
výšce. Nejsušší je sever (Kryry 463 mm), poněkud vlhčí je západní a východní okraj (Oráčov 
516 mm). Vlhčí, nicméně však stále srážkově deficitní, je výše položený vnitřek oblasti 
(Drahouš 569 mm). Stejně situované body, např. v Železných horách, dosahují 700 mm a 
více. 
       Podle průměru srážek by bylo možné soudit, že Jesenicko patří mezi velmi suché 
oblasti Čech. Zde je však nutné uvážit nadmořskou výšku, která podmiňuje nižší průměrné 
teploty a tedy relativně zvyšuje vlhkost. Průměrné roční teploty se pohybují mezi 6 – 7 °C. 
Jde tedy o oblast mírně suchou nebo tzv. polosuchou. 
 

Geologie 
 
       Jesenicko je typickou žulovou oblastí. 
Geologickým podkladem je převážně jesenicko-
čistecký masiv. Tvoří jej dvě velké oblasti, 
vzájemně oddělené pásmem starohorních hornin. 
       Menší, severní oblast vytváří žulový oblouk 
tiského typu kolem obce Jesenice (od obce Oráčov 
k obci Krty). Je to středně zrnitá až hrubozrnná 
žula, která v okolí Petrohradu tvoří několik strmých 
vrchů se skalními útvary. Jde o biotitickou žulu 

s modrošedým křemenem a živci, které jí dávají v čerstvém stavu modrošedé zbarvení.  
Větší, jižní oblast je tvořena z biotitických až amfibolitickobiotitických granodioritů, 

které při jihovýchodním okraji lemuje pás žul obdobného typu jako v oblasti severní. Jižní 
(čistecký) úsek je tvořen poměrně hlubokým granodioritovým tělesem, které je mladší než 
žula. Čistecký granodiorit je bělošedá hornina s výraznými zrny biotitu a místy i amfibolu. 
Oproti tiské žule je chudší na křemen.  
       Povrchové zvětrávání tiské a jesenické žuly má svérázné formy balvanitého rozpadu, 
včetně tzv. kamenných stád, viklanů a skalních měst s rozsáhlými proudy a kamennými moři. 
Na několika místech se dříve žula i granodiorit těžily. Bylo zde velké množství malých lomů, 
které jsou dnes krajinářsky a přírodovědně velice atraktivní. 
       Jižní oblast čisteckého granodioritu a severní oblast tiské žuly odděluje od sebe pruh 
starohorních hornin v úseku mezi Žďárem a Oráčovem. Pás je dlouhý zhruba 12 km a široký 
2 km. Tvoří jej především fylity (metamorfované horniny, které vznikly částečnou přeměnou 
jílových usazených hornin, především břidlice).  
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Kostel sv. Petra a Pavla s farou 
 

 Kostel stojí jihovýchodně od 
náměstí na starém hřbitově. Přesný 
rok založení chrámu však není znám. 
Předpokládá se, že byl postaven v 
11. století. Původní jednolodní 
románská stavba byla v 17. a 18. 
století přestavěna v barokním slohu 
na nynější podobu. Poslední velkou 
opravou prošel kostel v roce 1934. 
 Vybavení kostela pochází 
převážně z 18. století. Hlavní oltář 
se sochami sv. Petra a Pavla po 
stranách je klasicistní. Dva boční 

oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie pochází z 18. století. Z této doby pochází i pět 
barokních soch světců: sv. Jan Evangelista, sv. Josef, Panna Marie a  sv. Petr a sv. Pavel. Na 
některých památkách se dost značně podepsal čas. Hlavně plastika sv. Pavla je v dezolátním 
stavu, chybí jí hlava a obě paže.  

Barokní budova fary byla postavena roku 1760 v těsném sousedství kostela sv. Petra a 
Pavla. Budova je kryta mansardovou 
střechou a taškami. Historicky cenné 
jsou i stáj, chlév a dvě stodoly 
nacházející se v areálu farského 
dvora. 
 

Německá škola 
 

Rozlehlá secesní budova bývalé 
německé školy byla postavena v roce 
1904. Budova byla v nedávné době 
opravena a čeká na využití. 

 

 
Kašny  

 
Žulová kašna uprostřed náměstí sloužila 

již od 17. století (až do roku 1905) jako zdroj 
pitné vody pro obyvatele Jesenice. Do kašny 
byla dřevěným potrubím sváděna voda z 
Jahodového rybníka na Drahoušském potoce. 
Druhá kašna se nachází v sousedství budovy 
praktického lékaře. 
 

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 
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Sousoší Nejsvětější Trojice  
 

Postavy Boha Otce a Boha Syna jsou usazeny na kamenném 
postavci, z něhož vyrůstá vysoký hladký monolit, nahoře zakončený 
špicí. Na monolitu je ztvárněn Duch svatý v podobě holubice. Autor 
sousoší ani rok vzniku nejsou uvedeny. 
                                                      

 

Malé lapidárium před Vlastivědným muzeem  
 

         Smírčí kameny 
Jedná se o kamenné kříže s rameny 

a s vytesaným znamením ve tvaru meče.  
V podstatě je to upomínka na dřívější náboženské nesváry. Dříve 
stávaly v lese u Dolního Fikače, kde se podle pověsti měli navzájem 
pobít katolík a luterán. 

Boží muka  
Tato památka pochází z Červené strany, tedy 300 metrů SZ 

od náměstí. Na jejím vrcholu je umístěn prostý kovový křížek. 
Mlýnské kameny 
Tyto kameny, běhoun a žernov, 

upomínají na dobu, kdy na jesenických potocích stávaly různé 
hamry a mlýny. Kameny pocházejí zřejmě z Pazourkovic mlýna a 
z hamru pod Dolním Fikačem.  

              Kapličky 
 

Při silnici do Prahy se nacházejí tři barokní kapličky. První 
stojí za posledním domem na pravé straně vozovky. Je to 
dvojstupňová zděná stavba zakončená kulovitou střechou, 
pokrytou taškami. V horní části kapličky se nachází prázdná nika, 
v níž byla kdysi umístěna socha světce. Druhá kaplička stojí na 
levé straně vozovky téměř naproti té první. Její střecha je zakončena jednoduchým křížem. 
Třetí kaplička je řešena stejně jako druhá. Stojí na okraji pole těsně za hřbitovem.  

 
Kříže 

 
Před kostelem sv. Petra a Pavla můžeme spatřit litinový kříž s plastikou trpícího Ježíše 

Krista. Kříž pochází z roku 1862. Podobný kříž z roku 1885 se nachází u cesty do Kralovic.  
U silnice vedoucí do Oráčova jsou k vidění dva prosté kříže na kamenných podstavcích. 
Severně od obce najdeme na poli torzo kříže z roku 1860. Z památky zbyl jen kamenný 
podstavec. 

Celní kolo 
 

 Celní kolo je zasazeno u státní silnice poblíž Velkého rybníka. Jeho horní část vyčnívá 
nad zemí 95 cm. Průměr kola je 80 cm a jeho tloušťka je 20 cm. Na obou stranách jsou 
shodné znaky rovnoramenného kříže. Kolo je pískovité a patří k nemnoha zachovaným 
památkám tohoto druhu.          KONEC SERIÁLU 
 


